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Helytörténet
1928-ban a sződi posta már
rendelkezett távbeszélő-állomással.8
A régi posta a Tabán utca 8.
szám alatti parasztházban működött. Ebben az épületben
volt egykor az elöljáróság és a
jegyzői lakás is található. Az új
polgármesteri hivatal (Dózsa
Gy. út 216.) felépítése után
már csak a posta és a csendőrség maradt az épületben, melyet a köznyelv „postaháznak”
hívott. Innen költözött az
1920-as évek legvégén a posta mai helyére, a Dózsa Gy. út
223. szám alatti polgári stílusú épületbe.
Kopetzky Irma Mária és
Tarnay Alajos sződi aljegyző (a
híres zeneszerző, zongoraművész fia, később Csepel község
aljegyzője) 1930 decemberében kötöttek Sződön házasságot. Ekkor már a Fő út 84/A

Csepelre költözésével megüresedett hivatalt bizonyíthatóan 1942-ig dr. Irina Gergelyné sz. Borbély Mária működ-

A sződ posta bélyegzése
1964-ben
tette.9
A posta kapcsán érdemes
megemlíteni a telefon-előfizetők számát is. 1943-ban Sződ

A már lebontott Tabán utcai postaház
(ma Dózsa György út 223.)
alatti postaépületben laktak.
A hivatalvezető ezután az okmányokat az 1939-ban bekövetkezett távozásáig már Tarnay Alajosné postamesternő
aláírással látta el. A házaspár

A sződi bélyegzőnyomat
1934-ben

még az egységes alsógödi hálózathoz tartozott. 13 előfizetője között találjuk Bornemisza Géza festőművészt, Czinege József fűszer- és fakereskedőt, Dinka Mihály kőművesmestert, dr. Erdélyi István községi orvost, Gerinczy Pál bányatanácsost, dr. Holló Zoltán földbirtokost, Kasó József hentes és mészárost, a Községi Elöljáróságot, a Községi Közellátási Hivatalt, Marschalek Ferenc vegyeskereskedő-kocsmárost, Szalachy Béla
ny. századost, a Sződi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetet és Wagner Ferenc földbirtokost.10
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Az évszak műtárgya

TÖLTÉNYHÜVELYBŐL
KÉSZÜLT VÁZA
A képen bemutatott tárgy a
hosszúra nyúlt állóháború során az I. világháború valamelyik lövészárkában készült. Ezt
a műfajt szokás lövészárokművészetnek is nevezni, hiszen az ott szolgálatot teljesítő bakák a hosszú tétlenségben
igyekeztek unaloműzőként a
mindig kéznél lévő alapanyagból alkotni valamit. A bemutatott gépágyútöltény-hüvelyből
készült, díszesen megmunkált,
11 cm magas és 3 cm átmérőjű
piciny vázácska egy ismeretlen
Tabán utcai katona alkotása,
melyre a domborítás során néhány virágmotívum, egy szív
és az „Emlék” szó is felkerült.
A sárgaréz tárgyat a volt sződi katona a háború után ajándékozta Könyves László tanítónak, aki 1928 és 1954 között volt a nemzet napszámosa
Sződön. A múlt e mementója – melyet tulajdonosa gyertyatartóként is használt – Budapestről, a Könyves családtól
került e sorok írójához.
Volentics Gyula
helytörténeti kutató

FIATALON IS LEHET
HÍMEZNI
Lapunk legutóbbi számában a konyhai hímzésekről
jelentettük meg „Az évszak
műtárgya” című újonnan
indult rovatunkban néhány
réges-régi alkotásról készült
fotót.

Egy lelkes lakótársunktól,
Filkorné Cseszár Juliannától kaptunk néhány képet
a saját hímzéseiről, melyek
közül a világoskék-sötétkék
színnel hímzett Házi áldást
mutatjuk be olvasóinknak.

